
 
 

 
 

 
Sadzonki 2022 

 
 
Przedstawiamy Wam listę wszystkich sadzonek, które będą dostępne w tym 
sezonie.  
Ze względu na różne fazy wzrostu poszczególnych roślin poniższa legenda 
przedstawia dostępnośd poszczególnych roślin: 
Dostępne od 4.05. (kolor żółty) 
Dostępne od 09.05. (kolor zielony) 
Dostępne od 16.05. (kolor niebieski) 
 
(Powyższe daty są datami przewidywanymi, mogą ulec one zmianie ze 
względu na warunki pogodowe.) 
 
 
 

POMIDORY  : 
 

 

Koralik 
Pomidor koktajlowy o dużej ilości 
owocu na gronach. Owoc czerwony 
wielkości dużych winogron 
 

5 zł/szt. 

Faworyt 
Odmiana malinowego pomidora 
wczesnego o średniej wielkości 
szybkiej wegetacji  
 

5 zł/szt. 

Malinowy koktajlowy 
Pomidor w kolorze malinowym małej  
wielkości owoc, roślina wysoka. 
 

5 zł/szt. 



Krakus, Krakowski 
Odmiana nadająca się pod osłony jak 
i do gruntu, średnio późna 
potrzebująca paliki. 
Owoc czerwony średniej wielkości 
okrągły 
 

5 zł/szt. 

Bawole Serce 
Pomidor duży czerwony o kształcie 
serca. Odmiana późna nadająca się 
pod osłony i do gruntu 
 

5 zł/szt. 

Montserrat 
Owoce typowe malinowe. Są bardzo 
duże, mają prawie regularnie kulisty 
kształt. 

5 zł/szt. 

Lima 
Pomidor gruntowy bez palikowy 
płożący się. Owoc o lekko 
wydłużonym kształcie i kolorze 
czerwonym 

5 zł/szt. 

Awizo 
Pomidor gruntowy bez palikowy 
płożący się. Owoc o lekko 
wydłużonym kształcie i kolorze 
czerwonym 

5 zł/szt. 

Pomidor żołty 
Pomidor duży Roślina samo 
kończąca do palikowania, owoc żółty 
 

5 zł/szt. 

Adam 
Pomidor wysoki, czerwony, o dobrze 
przechowujących się owocach. 
 

5 zł/szt. 

Maskotka 
Pomidor koktajlowy rosnący w 
dużych gronach. Owoc czerwony 
wielkości dużego winogrona. 
 

5 zł/szt. 

Vilma 
Pomidor karłowy miniaturka 5 zł/szt. 
Koktajl żółty  
Odmiana o owocach w kolorze 
żółtym. Roślina wysoka niekończąca 
 

5 zł/szt. 

Oxheart (Bawole Serce) 
Pomidor duży malinowy o kształcie 
serca. Odmiana późna nadająca się 
pod osłony 

5 zł/szt. 

Betalux 
Wczesny, duży pomidor czerwony, o 
krępym, mocnej łodydze. 

5 zł/szt. 



Marmade 
Odmiana dużego czerwonego 
pomidora o lekko spłaszczonym 
kształcie. Roślina mocna nadają a się 
pod osłony 
 

5 zł/szt. 

Biały koktojlowy 
Odmiana o owocach w kolorze 
żółtym. Roślina wysoka niekończąca 
 

5 zł/szt. 

Biały duży 
Bardzo smaczny duży owoc o biało-
kremowym zabarwieniu. 

5 zł/szt. 

Red pearl 
Pomidor czerwony mięsisty soczysty, 
o kształcie gruszki. Roślina wysoka o 
niekończącym pokroju. 

5 zł/szt. 

Sakiewka 
Pomidor czerwony mięsisty soczysty, 
o kształcie sakiewki. Roślina wysoka 
o niekończącym pokroju. 

5 zł/szt. 

Pomidor czarny 
Odmiana o owocach w kolorze szaro-
czarnym. Roślina wysoka 
niekończąca 
 

5 zł/szt. 

Malinowy warszawski 
Pomidor w kolorze malinowym 
średniej  wielkości owoc, roślina 
wczesna 
 

5 zł/szt. 

Malinowy ożarowski 
Pomidor w kolorze malinowym 
średniej  wielkości owoc, roślina 
wczesna 

5 zł/szt. 

 
 
 
 
 
 
 

DYNIOWATE : 

 

 

Ogórek śremski 
Nadaje się pod osłony jak i do 
gruntu, idealny do kiszenia 
 

6 zł/doniczka 



Ogórek długi szklarniowy 
Odmiana nadająca się do szklarni, 
ogórki dorastają do 20 cm 
 

10 zł/doniczka 

Dynia 
Odmiana dynia olbrzym, rośnie w 
każdym stanowisku 
 

5 zł/ doniczka 

Kabaczek, cukinia 
Odmiana zielona 5 zł/ doniczka 

 
 
 

ZIOŁA  

Tymianek prowansalski 
 8 zł/szt. 
Kolendra 
 8 zł/szt. 
Oregano 
 8 zł/szt. 
Bazylia właściwa 
Nadaje się do uprawiania na polu 6 zł/szt. 
Bazylia cynamonowa 
O aromacie i smaku cynamonu 
 

6 zł/szt. 

Bazylia grecka 
O drobnych liściach  

6 zł/szt. 
 

Bazylia cytrynowa 
O smaku i zapachu cytryny 6 zł/szt. 

Bazylia czerwona 
Bardzo wyrazisty zapach i smak 6 zł/szt. 
Bazylia wietnamska 
Idealna do azjatyckich potraw, ma 
lekko anyżowy zapach i posmak 

6 zł/szt. 

Szczypiorek 
Szczypiorek siedmiolatka 
Roślina wieloletnia ,ciągle 
odnawiająca sie 

8 zł/szt. 

Cząber 
 8 zł/szt. 
Rozmaryn 
 8 zł/szt. 
Lubczyk 
Znany potocznie jako „magii” 
niezbędny w kuchni.  

8 zł/szt. 

Mięta 
 8 zł/szt. 



Estragon 
 8 zł/szt. 

Majeranek 
 10 zł/15 szt.(mendel) 

Natka pietruszki 6 zł/szt. 
Koperek 6 zł/szt 
 
 
 
 
 
 

PAPRYKI: 
 

 

Papryka Słodka czerwona 
Roślina na paliki owoc średniej 
wielkości najpierw zielony potem 
czerwony 
 

5 zł/szt. 

Papryka Słodka żółta 
Roślina na paliki owoc średniej 
wielkości najpierw zielony potem 
żółty 
 

5 zł/szt. 

Papryka ostra chilli 5 zł/szt. 
 
 
 

KAPUSTNE: 
  

Kapusta 
Odmiana wczesnej kapusty 
nadającej się na surówki. 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Kapusta późna 
Odmiana nadająca się do kiszenia 10 zł/15 szt.(mendel) 

Kalafior 
Polska odmiana kalafiora zapewnia 
dobry smak i nie ma problemów z 
produkcją 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Kapusta włoska 
Odmiana o dużych głowach o 
słodkim smaku 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Kapusta modra 
Odmiana nadająca się na surówki 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 



Sałata masłowa 
Delikatna sałata masłowa którą 
możemy wsadzad od wiosny do 
jesieni 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Czerwona kalarepa 
Odmiana bez smaku goryczy 10 zł/15 szt.(mendel) 

Kalarepa 
Odmiana która nawet jak przerośnie  
nie łyczeje 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Brokuł 
Odmiana kura nie przekwita za 
szybko 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Salata strzępiasta 
Sałata smakowo podobna do 
lodowej. 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Sałata czerwona 10 zł/15 szt.(mendel) 
Salata strzępiasta czerwona 
Sałata w smaku podobna do lodowej,  
nie zwija się w kule 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Groszek zielony 
Groszek zielony o słodkim smaku  6 zł/szt 

Rabarbar 6 zł/szt 
 
 

WARZYWA KORZENIOWE : 
 

 

Seler naciowy 
Odmiana selera naciowego udająca 
się w naszym klimacie 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Seler korzeniowy 
Jest to odmiana polska o dużych 
aromatycznych bulwach 
 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Por letni 
Jest mniej wytrzymały do 
przechowywania , szybko dorasta 

10 zł/15 szt.(mendel) 

Por zimowy 
Idealny do przechowywania przez 
zimę, ostry smak ciemne liście. 

10 zł/15 szt.(mendel) 

 
 
 
 
 



KWIATY: 
  

Aster karłowaty 
odmiana o nie wysokim pokroju, o 
różnokolorowych kwiatach. 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aster igiełkowy mieszany 
kwiaty o płatkach w kształcie igiełek 
różnokolorowa 
 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aksamitka Turek wysoki 
pomarańczowy 
Roślina wysoka o dużych 
pomarańczowych kwiatach. Odporna 
na wszelkie warunki atmosferyczne, 
ma specyficzny zapach, odstrasza 
mszyce. Charakterystyczne dla tej 
odmiany są 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aksamitka Turek niski 
pojedynczy 
Niska odmiana turka o kwiatach 
zbliżonych do kwiatów bratka . 
Roślina odporna na wszelkie warunki 
atmosferyczne, ma specyficzny 
zapach, odstrasza mszyce.  

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aksamitka Turek niski żółty 
Roślina niska o żółtych kwiatach 
.Odporna na wszelkie warunki 
atmosferyczne, ma specyficzny 
zapach, odstrasza mszyce.  
 
 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aksamitka Turek wysoki żółty 
 Roślina wysoka o dużych żółtych 
kwiatach. Odporna na wszelkie 
warunki atmosferyczne, ma 
specyficzny zapach, odstrasza 
mszyce.  

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Aksamitka( turek) wąskolistny 
roślina odporna na wszelkie warunki 
atmosferyczne, ma specyficzny 
zapach, odstrasza mszyce. 
Charakterystyczne dla tej odmiany 
są niewielkie kwiaty. 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 



Aksamitka Turek miniaturka 
roślina odporna na wszelkie warunki 
atmosferyczne, ma specyficzny 
zapach, odstrasza mszyce. 
Charakterystyczne dla tej odmiany 
są bardzo krzaczaste rośliny o dużej 
ilości kwiatów 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Cynia kobold 
jest to mieszanka odmian cyni 
Daliowej, chryzantemowej 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Cynia Daliowa mieszana 
kwiaty duże piłkowate znajdują się 
na wysokich łodygach w różnych 
kolorach 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

Cynia chryzantemowa 
roślina o kolorowych kwiatach 
przypominających kwiaty 
chryzantemy 

 

1 zł/szt. (rwana sadzonka ze 
skrzynki zbiorczej) 

 

 
       
 


